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Autorka si ve své práci klade otázku: „Jaké jsou duchovní potřeby u lidí s mentálním 
postižením? Jak je možné z hlediska organizací tyto potřeby naplnit?“ (s. 1) Téma velmi 
dobře odpovídá studijnímu programu Pastorační a sociální práce, neboť sleduje specifika 
duchovního života a snad i možnosti pastorace u jedné znevýhodněné skupiny. Práci lze řadit 
do oboru psychologie a praktické teologie. 
 
Struktura práce je v zásadě logická. Autorka se věnuje postupně a potom společně třem 
oblastem: mentálnímu postižení, potřebám, zvl. spirituálním, a duchovnímu životu. Potom 
následuje praktická část. Rozdělení textu do šestnácti kapitol je ale zbytečné a nepřehledné. 
Některé z kapitol mají rozsah dvě strany a méně, názvy jsou neurčité. 
 
Úroveň zpracování tématu je bohužel velmi nízká. Jakou výzkumnou metodu bude autorka 
používat (studium odborné literatury? spolupráci s odborníky? pozorování?)? Z Úvodu to není 
zřejmé. Na s. 3 autorka píše, že uvede rozdělení (čeho)?, které je velmi důležité (proč?). 
Následně předesílá, že bude používat pouze termín mentální postižení, protože o jiném neví. 
Hned na s. 4 ale použije termín mentální retardace. O něco dále na s. 3 píše, že „… ve všech 
odborných literaturách se tento termín vyskytuje …“. Má na mysli literatury evropských 
zemí, nebo nějaké jiné? 
Kapitoly 1-5, ne-li další, jsou pouze výpisy hesel z několika základních učebnic. Nejedná se 
ani o kompilaci z více zdrojů. Často nejsou ani citovány zdroje. Chybí srovnání, syntéza, 
natož pak reflexe. Jakou relevanci má, např., uvedení různých dělení potřeb pro téma práce? 
Kterému z nich dává autorka přednost? Proč? 
Oddíl 9.2 je konečně pokusem autorky o vlastní syntézu různých pojetí tzv. vnitřních potřeb. 
Nerozumím však, proč není toto dělení potřeb využito v oddíle 11.1. Odkud čerpá autorka 
informace uvedené v oddíle 11.2? 
V kapitole 12 bych si kladl otázku po příkladech výslovné pastorace osob s mentálním 
postižením. Ví autorka o nějakých? Jak pastorace probíhá? Jaké cíle sleduje? 
Není jasné, jak dlouho výzkum probíhal. Jeden měsíc (s. 35), nebo týden (s. 42)? Když 
v Závěru autorka shrnuje, že „u lidí s mentálním postižením je velmi těžké rozpoznat projevy 
vnitřních potřeb“, bylo by na místě položit si otázku, zda zvolená forma výzkumu byla 
přiměřená cíli a jaké jiné metody a techniky by šlo využít. Zcela postrádám rozhovory 
s vychovateli a pečovateli, a zvláště s pastoračními pracovníky (v práci je zmíněna spolupráce 
s evangelickým sborem). 
Z praktických důvodů se mi líbí autorčino srovnání osob s mentálním postižením s dětmi (s. 
37). Jaké jsou duchovní potřeby dětí a jak je lze zkoumat? Bylo by možné využít tuto 
analogii? Napadá mě, že důraz na intelektuální rozměr duchovního života (např. s. 23; 
připouštím, že autorka zmiňuje i další rozměry, ale tolik s nimi nepracuje) zde asi nebude na 
místě. Také si nejsem jistý, že ve sledované skupině lze očekávat aktivní vyhledávání 
uspokojení duchovních potřeb („Záleží pouze na nich, jako na všech ostatních, jak je [tj. 
duchovní potřeby] budou rozvíjet a uspokojovat.“ s. 28). 



 
Úroveň zpracování anotace v angličtině je velmi nízká. V průběhu celé bakalářské práce se 
autorka dopouští častých chyb v gramatice, zvl. interpunkci. V textu jsou logické skoky. Styl 
odkazů není jednotný. 
 
Na práci oceňuji výběr tématu a v zásadě logické členění práce. Zároveň se nedomnívám, že 
by autorka prokázala schopnost práce s literaturou a provedení jednoduchého výzkumu. Práci 
hodnotím někde na hranici průchodnosti, E-F, a očekávám, že obhajoba napomůže 
konečnému rozhodnutí komise. 
 
Při obhajobě by se autorka mohla vyjádřit k některým z výše položených otázek. 
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